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1 Inledning
1.1 Dokumentets syfte
Syftet med tjänstebeskrivningen är beskriva förutsättningar och igångkörning av tjänsten Extern
Åtkomst COSMIC LINK.

1.2 Referenser
Nr

Dokument

Sökväg

1

Teknisk beskrivning SITHS Root
CA

https://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Identifieringstj
anst_SITHS/Inloggade_sidor/Tekniska_anvisningar/teknisk_beskrivnin
g_siths_root_ca.pdf

2

Anvisningar för klientdator vid
inloggning med certifikat på
smarta kort

http://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Sakerhetstjanst
er/Anvisningar_single_sign_on/anvisningar_for_klientdator_vid_inlog
gning_med_certifikat_pa_smarta_kort_v_1_1.pdf

2 Tjänstens syfte och användning
Tjänstens syfte är att erbjuda åtkomst till vårdstödsprogrammet COSMIC LINK till personal som
arbetar med vård i samarbete med Region Jönköpings Läns vårdverksamheter.

3 Vid eventuella problem
I detta dokument finns en lista av kända och eller typiska problem som kan uppstå och vägledning till
hur dessa kan lösas. Se avsnitt ”Frågor och Svar”.
Användare av tjänsten som har frågor eller råkar ut för problem ska i första hand vända sig till sin
lokala IT-support.
Kommunernas organisationer för IT-support ska vid problem som misstänks ha med regionens tjänst
att göra ska kontakta IT-centrums kundtjänst för felanmälan. Detta gäller även för frågor om tjänsten
eller för frågor som rör konton och lösenord. IT-Centrums kundtjänst nås på telefon 010-241 41 41
(välj Kundservice IT).

4 Förutsättningar
I detta avsnitt sammanfattas övergripande krav för att nyttja tjänsten.

4.1 Allmänt
Tjänsten erbjuds som ett applikationsfönster mot RJL:s servermiljö via en sk. Citrix-session (Figur 1 Översikt extern åtkomst RJL).
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Applikationer hos RJL

SSL

SITHS
smart card

Figur 1 - Översikt extern åtkomst RJL

I applikationsfönstret körs applikationen Cosmic Link som en normal skrivbordsapplikation.
Tjänsten kan nyttjas genom en PC eller via en terminalservermiljö (tunn klient), så länge de tekniska
kraven under 4.2 Tekniska krav är uppfyllda. För användning via en terminalservermiljö, se mer
information under 4.2.6 Terminalservermiljö.

4.2 Tekniska krav
För att använda tjänsten ställs följande krav på anslutande PC och mjukvaror. I övrigt hänvisas till
krav och rekommendationer för SITHS från Inera AB. Dessa återfinns i följande dokument.




4.2.1

Teknisk beskrivning SITHS Root CA (ref 1)
Anvisningar för klientdator vid inloggning med certifikat på smarta kort (ref 2)

Operativsystem

Operativsystem som stöds av tjänsten är följande:



4.2.2

Windows 7 - 10
Windows Server 2008-2012 R2 (vid terminalservermiljö)

Internetåtkomst

Datorn skall ha tillgång till internet med en bandbredd om minst 1 Mbit/s. Om utgående
brandväggsfiltrering tillämpas bör följande portar tillåtas mot servern för extern åtkomst
extern.rjl.se (ip 194.103.118.68)




TCP 80 (http)
TCP 443 (https)
TCP 4343
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Kontrollera även att brandväggen är öppnad mot SITHS tjänster för revokeringskontroll och AIAlänkarna som specificeras i dokumentet Teknisk beskrivning av SITHS Root CA (ref 1).

4.2.3

Smartkortsläsare

Datorn skall utrustas med en smartkortläsare för att kunna använda personliga identitetskort från
SITHS. Det är viktigt att vald kortläsare är kompatibel med datorns hårdvara och operativsystem samt
med mjukvaran Net ID, utgiven av Secmaker AB, som används för att hantera SITHS-kortets certifikat
i lösningen.
Kompatibla kortläsare kan hittas på mjukvarutillverkaren Secmakers webbplats.
https://www.secmaker.com/kortlasare/

4.2.4

Mjukvara

Följande mjukvaror krävs för användning av tjänsten.




Net ID – utgiven av Secmaker (www.secmaker.com)
Citrix Receiver – utgiven av Citrix
Webbläsare, någon av följande
o Microsoft Internet Explorer 10 el högre (EDGE stöds ej)
o Google Chrome

I de fall tjänsten nyttjas via en terminalservermiljö behöver ovan mjukvaror vara installerade på
terminalservern.

4.2.5

Certifikat

För att använda lösningen krävs att datorn litar på SITHS CA root-certifikat utfärdade av Inera AB.
Normalt finns dessa installerade som betrodda certifikatutfärdare på Windows operativsystem.
Under vissa omständigheter kan denna lista uppdateras via sk GPO:er från en central IT-miljö vilket
medför att certifikaten kan behöva installeras/distribueras till respektive PC av IT-avdelningen.
Installationsförloppet för en manuell installation beskrivs i avsnitt 5. För mer information om tekniska
förutsättningar se Teknisk beskrivning SITHS Root CA (ref 1) eller besök http://www.inera.se/siths

4.2.6

Terminalservermiljö

Tjänsten kan även användas i en sk. terminalservermiljö, förutsatt att miljön stöder åtkomst till
smartkortsläsare från klienten samt i övrigt följer systemkrav och erbjuder stöd för de mjukvaror som
beskrivits i tidigare avsnitt.
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4.3 Mjukvara och konfiguration
Detta avsnitt beskriver installationsförloppet för att installera och konfigurera nödvändiga mjukvaror
för användning av tjänsten. Utgångspunkten är installation på en standard PC, med Windows 10 samt
Google Chrome som webbläsare.

4.3.1

Installera Net ID

För att använda lösningen med SITHS-kort krävs mjukvaran Net ID utgiven av Secmaker AB. Ladda ner
installationsprogrammet från Secmakers webbplats på följande URL.
https://service.secmaker.com/siths/
Installera programmet och följ instruktionerna. För ytterligare information om Net ID besök
https://service.secmaker.com/

4.3.2

Kontrollera/installera SITHS rootcertifikat

För att använda lösningen krävs att datorn litar på SITHS root-certifikat utfärdade av Inera AB.
Normalt finns dessa certifikat redan installerade som pålitliga certifikatutfärdare på Windows
operativsystem.
4.3.2.1 Kontrollera rootcertifikat
För att använda För att verifiera att certifikaten är installerade vänligen kontrollera att följande
certifikat existerar i datorns “Trusted Root Certification Authorities” (Betrodda certifikatutfärdare):
SITHS Root CA v1 (tumavtryck: 58 5f 78 75 be e7 43 3e b0 79 ea ab 7d 05 bb 0f 7a f2 bc cc)
Kontrollera även att följande certifikat existerar i datorns “Intermediate Certification Authorities”
(Mellanliggande certifikatutfärdare):
SITHS Type 1 CA v1 (tumavtryck: 90 57 eb ee c9 f3 5d ce 8e ae fd 9e 03 88 10 69 79 8a 67 7d)
4.3.2.2 Manuell installation
För manuell installation, börja med att hämta certifikaten på följande address:
https://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/SITHS/Dokument-for-siths/CA-certifikat-SITHS/
Börja med att ladda ner och installera “SITHS Root CA v1 (Produktion)” i datorns “Trusted Root
Certification Authorities” (Betrodda certifikatutfärdare).

7(18)

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst Cosmic LINK

2017-03-24

Dubbelklicka på *.crt-filen som laddas ned och välj “installera” enligt bilden nedan.

Välj att installera certifikatet på datorn enligt nedan (OBS ej under aktuell användare).
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Välj att installera certifikatet på en särskild plats enligt nedan, och klicka “Browse” eller “Bläddra”

Välj platsen “Trusted Certification Authorities” eller “Betrodda Certifikatutfärdare” enligt följande
bild.
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Fortsätt därefter med att ladda ner och installera “SITHS Type 1 (Produktion, för SITHS-kort)” till
datorns “Intermediate Certification Authorities” (Mellanliggande certifikatutfärdare).
Dubbelklicka på *.crt-filen som laddas ned och välj “installera” enligt följande bild.

Välj att installera certifikatet på datorn enligt följande bild (OBS ej under aktuell användare).
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Välj att installera certifikatet på en särskild plats genom att klicka “Browse” eller “Bläddra”, enligt
följande bild.

Välj platsen “Intermediate Certification Authorities” eller “Mellanliggande Certifikatutfärdare” enligt
följande bild.
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Installera Citrix Receiver

För att använda tjänsten krävs även mjukvaran Citrix Receiver utgiven av Citrix. Mjukvaran finns att
hämta på följande URL.
https://www.citrix.se/go/receiver.html
Följ instruktionerna för att hämta och installera mjukvaran.

4.3.4

Omstart

För att slutföra installationen krävs en omstart av datorn.
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5 Användning av tjänsten
I detta avsnitt beskrivs det initiala förloppet för att börja använda tjänsten. Utgångspunkten är en PC
med Windows 10 samt Google Chrome som webbläsare.

5.1 Starta tjänsten
Börja med att föra in kortet i kortläsaren. Starta sedan en webbläsare och gå till följande adress.
https://extern.rjl.se

En dialogruta som ber dig välja certifikat visas. Välj certifikatet som har ”SITHS Type 1 CA v1” som
utfärdare enligt nedan.
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En dialogruta för programmet Net ID visas. Ange din PIN-kod till SITHS-kortet för legitimering.

Sidan för portalen visas (se bild nedan). Ange ditt tilldelade lösenord för tjänsten i fältet Lösenord.

För kommunanvändare:
Använd det lösenord du blivit tilldelad. OBS att det inte är samma uppgifter som du senare ska
använda för att logga in på Cosmic!
För användare som är anställd hos Region Jönköpings län:
Använd det lösenord som du anger vid inloggning till RJL:s system, t ex e-post mm.
Vid osäkerhet, rådfråga din IT-support.

Om inloggningen lyckas visas följande sida vid första inloggningen. Klicka ”Identifiera mottagare”
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Välj att öppna i Citrix Receiver Launcher

Följande sida visas. Klicka på ”APPAR” för att få tillgång till tilldelade program.
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Dubbelklicka för att starta önskad applikation.
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Applikationen startar, ange ditt applikationsspecifika användarnamn och lösenord. OBS! Ej samma
användare/lösenord som vid tidigare påloggning mot portalen.

Efter användning är det viktigt att logga ut ur programmet, det gäller även portalgränssnittet i
webbläsaren (klicka logga ut i högra hörnet).
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6 Frågor och svar
I detta avsnitt beskrivs de vanligaste frågeställningarna och de rekommendationer som RJL lämnar.

6.1 Vanligt förekommande fel
6.1.1 Åtkomst extern.rjl.se
Problem med åtkomst till portalen kan bero på flera orsaker. Följande är några av de vanligaste.
6.1.1.1 SITHS Root-certifikat är inte installerade korrekt på datorn.
Kontroller att SITHS root-certifikat är installerade enligt 4.3.2 Kontrollera/installera SITHS
rootcertifikat.
6.1.1.2 Brandväggskonfigurationen tillåter inte den utgående trafiken.
Rådfråga din lokala IT-supportför fortsatt felsökning.
6.1.1.3 Användaren har inte tilldelats åtkomst till tjänsten
6.1.1.4 Användarens SITHS-kort är ogiltigt eller felaktigt
6.1.2 Åtkomst till applikation
Om det fungerar att logga in på portalen, men problem uppstår vid användande av enskild
applikation.
6.1.2.1 Jag ser inte några applikationer i portalen
Beror sannolikt på ett behörighetsproblem. Kontakta din IT-support för vidare assistans.
6.1.2.2 Jag kan inte logga in på Cosmic Link
Kontrollera att du använder ett korrekt användarnamn och lösenord. Detta skiljer sig från
uppgifterna som användes för åtkomst till portalen. Om problemet kvarstår, vänligen kontakta
din IT-support.

6.2 Övrigt
6.2.1 Utskrifter
Utskrifter från tjänsten stöds normalt utan särskild åtgärd. De skrivare som är tillgängliga för datorn
kan normalt användas av tjänsten. För vissa skrivartyper kan det dock krävas särskilda drivrutiner,
exempelvis termoskrivare. Vänligen rådfråga din IT-support för att kontrollera om en särskild
skrivartyp kan användas.

18(18)

